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COMENTÁRIO 
 
A PROVA APRESENTOU UM NÍVEL DE MODERADO A DIFÍCIL, COBROU DENTRO DO 
EDITAL E DEIXOU DE FORA CONTEÚDOS MUITO ESPERADOS. ENFIM, ESTÁVAMOS 
CIENTES DO PROBLEMA QUE PODERIA SER A BANCA. ESPERO QUE TENHAM 
CONSEGUIDO PÔR EM PRÁTICA OS CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS. 
VAMOS LÁ... 
 
 
QUESTAO 1 
GABARITO E - CONFIRMADO 
E) “é muito satisfatório ter outro parceiro em quem 
confiar e fazer algo por ele ou ela”. 
PRONOMES OLÍQUOS – ACOMPANHADOS PELA PREPOSIÇAO  POR. 
 
QUESTAO 2 
GABARITO C - CONFIRMADO 
 

A afirmativa III está correta, pois o termo que completa sentido de nome é o complemento 
nominal. O termo preposicionado “de laços humanos” liga-se ao substantivo abstrato 
“conceito”.             

A afirmativa IV está correta, pois a conjunção “mas” é coordenada adversativa. Expressa uma 
ideia de oposição, contraste. 

            

QUESTAO 3 
GABARITO D – CONFIRMADO 

A alternativa  é a correta, pois o verbo “estamos”, flexionado na primeira pessoa do plural no 
presente do indicativo, e o pronome indefinido “todos” mostram   uma experiência coletiva, pois 
o autor se inclui. 

QUESTAO 4 
GABARITO E – CONFIRMADO 

A repetição do verbo “tem” no trecho tem como objetivo realçar o tema, fortalecendo a ideia 
veiculada, levando-se a crer que há o fortalecimento do  sentido e dando maior destaque ao 
assunto em destaque. 

QUESTAO 5 
GABARITO E – CONFIRMADO 

 O substantivo “CONSCIÊNCIA” rege a preposição “de”, portanto  a palavra “do”, contração da 
preposição “de” com o pronome demonstrativo “o”, é o complemento nominal. 

QUESTAO 6 
GABARITO D – CONFIRMADO 
A expressão “POR OUTRO LADO” dá início a  uma oração que mostra oposição . Dessa 
forma, podendo sofrer  substituição da expressão em destaque por “em contrapartida”, pois  
inicia uma ideia de contrariedade. 
 
QUESTAO 7 
GABARITO B – CONFIRMADO 



 

O verbo “romper” é transitivo direto e exige  objeto direto, o qual é representado pelo termo 
“relações”, que deve ser substituído pelo pronome oblíquo átono “as”. Neste caso, rompê-las é 
sempre um evento muito traumático”. Perceba que o pronome “as” está em posição enclítica, 
pois não há palavra atrativa e não se deve empregar pronome átono  após uma vírgula. 
Também há  necessidade de tirar a letra “r” e acentuar o verbo. 

QUESTAO 8 
GABARITO D – CONFIRMADO 

 A afirmação II está correta, pois o sujeito da oração “Estamos todos” é oculto,  não está 
expresso na frase, mas se sabe pela desinência verbal (NÓS). 

 
QUESTAO 9 
GABARITO A – CONFIRMADO 

Na verdade, o que se pediu foi apenas a alternativa que apresenta uma expressão com 
linguagem figurada (“laços humanos”), No texto, tal palavra  (LAÇOS) foi empregada num 
sentido conotativo, com a ideia de se prender efetivamente a alguém.  

 

QUESTAO 10 
GABARITO B – CONFIRMADO 

 O  vocábulo “a” em “a rede é a que é feita e mantida viva” é classificado como pronome 
demonstrativo, que equivale ao pronome “aquela” e retoma o substantivo “rede”. 

 
ESPERO TER AJUDADO! 
QUERIDOS, DESEJO TUDO DE BOM E SAIBAM QUE JÁ ESTOU COM SAUDADES. 
PRECISANDO, ESTAREI SEMPRE À DISPOSIÇÃO. 
BEIJOS. 
DRICA/PANTUFA. 
 
 
 
 


